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Σηηο 28/3 η.έ. ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ θξαηηθνχ επελδπηηθνχ Τακείνπ Abu Dhabi Fund for Development 

(ADFD) ελέθξηλε ζην πιαίζην ηνπ θεηηλνχ πξνυπνινγηζκνχ ηελ δέζκεπζε ζπλνιηθψλ θνλδπιίσλ χςνπο 735 

εθαη. Dirhams (πεξίπνπ $200 εθαη.) γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο Abu Dhabi Exports Office (ADEX), 

κε ζθνπφ ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ εμαγσγψλ εκηξαηηλψλ επηρεηξήζεσλ. Σχκθσλα κε ηνλ νηθνλνκηθφ Τχπν, ε 

πξφβιεςε ησλ σο άλσ θνλδπιίσλ εκθαλίδεηαη απμεκέλε θαηά 1/3, ήηνη θαηά 184 εθαη. Dirhams έλαληη ηνπ 

αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2020. Τα ελ ιφγσ θνλδχιηα πξννξίδνληαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ζπλαιιαγέο 

Εκηξαηηλψλ εμαγσγέσλ κε μέλνπο αγνξαζηέο πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ εκηξαηηλήο πξνέιεπζεο, βνεζψληαο 

θαη’ απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ πεξαηηέξσ κεγέζπλζε ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο. Σχκθσλα κε θιαδηθέο εθηηκήζεηο, ε 

παξνρή εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ ζε αληαγσληζηηθνχο φξνπο πξνο ηνπο μέλνπο αγνξαζηέο πξνζδίδεη ζηηο 

εκηξαηηλέο επηρεηξήζεηο ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ηδηαίηεξα ζηε ζεκεξηλή πεξίνδν, θαηά 

ηελ νπνία ελ κέξεη εμαηηίαο ησλ ζπλζεθψλ ηεο δηεζλνχο παλδεκίαο, ε πξφζβαζε ζε θζελέο εκπνξηθέο 

πηζηψζεηο, ηδηαίηεξα γηα επηρεηξήζεηο απφ αλαδπφκελεο νηθνλνκίεο, έρεη θαηαζηεί κάιινλ πξνβιεκαηηθή. 

Ταπηφρξνλα, δηα ηεο δηάζεζεο θξαηηθψλ εμαγσγηθψλ πηζηψζεσλ, κεηψλεηαη ε έθζεζε ησλ εκηξαηηλψλ 

εμαγσγηθψλ εηαηξεηψλ ζε ζπλαιιαθηηθνχο θηλδχλνπο, βνεζψληαο απηέο λα επεθηείλνπλ απξφζθνπηα ην κεξίδηφ 

ηνπο ζε μέλεο αγνξέο.     

 

Σχκθσλα κε ηνλ Γεληθφ Δηεπζπληή ηνπ ADFD, θ. Mohammed Al Suwaidi, ν νπνίνο ηπγράλεη παξάιιεια θαη 

Πξφεδξνο ηεο Εθηειεζηηθήο Επηηξνπήο ηνπ ADEX, ε αχμεζε ησλ θξαηηθψλ θνλδπιίσλ πνπ ζα δηαηεζνχλ ζε 

εμαγσγηθέο πηζηψζεηο ζα ζπκβάιεη επίζεο ζηελ επηηπρή πινπνίεζε ησλ δχν πξνγξακκάησλ πνπ έρεη εθθηλήζεη 

ε εκηξαηηλή Κπβέξλεζε, θέξνληα ηνπο ηίηινπο ‘Operation 300 bn.’ θαη ‘Make it in the Emirates’, κε ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε ηεο εγρψξηαο βηνκεραλίαο, ηελ πξνζέιθπζε μέλσλ βηνκεραληθψλ επελδχζεσλ θαη ηελ αχμεζε ηεο 

πεξηεθηηθφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ πξντφλησλ ζε εγρψξηα ζπζηαηηθά θαη εγρψξηα πξνζηηζέκελε αμία, 

δηπιαζηάδνληαο ηελ εγρψξηα βηνκεραληθή παξαγσγή ζε ρξνληθφ νξίδνληα πξνζερνχο δεθαεηίαο. Σεκεηψλεηαη 

φηη ην ADEX έρεη ζπζηαζεί απφ ην Τακείν ADFD κε ζθνπφ λα παξέρεη δάλεηα θαη πηζησηηθέο δηεπθνιχλζεηο 

κέζσ εγγπήζεσλ ζε μέλνπο εηζαγσγείο εκηξαηηλψλ κε πεηξειατθψλ πξντφλησλ, θαζψο θαη ππεξεζηψλ. Καηά ην 

πξψην έηνο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, πέξζη, ην ADEX δηέζεζε 500 εθαη. Dirhams ($136 εθαη.) απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ γηα ηελ παξνρή πηζηψζεσλ πξνο μέλνπο αγνξαζηέο. 
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